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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí(ho) práce  Posudek oponenta/ky  

Autor(ka) práce
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Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Šmejkalová Jiřina
Pracoviště: IKSŽ

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá 
schváleným 
tezím

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné

Neodpovídá 
schváleným 
tezím

1.1 Cíl práce
1.2 Technika práce
1.3 Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Výsledná podoba práce se neodchýlila od schválených tezí.

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Předložená diplomová práce se věnuje mediálni konstrukci neologismu ‚biomatka‘ a potažmo vztahem české
většinové společnosti k ‚alternativnim‘ a ‚novým‘ tématům, jež mají (alespoň podle mého vlastního čtení
výsledků výzkumu) nepřehlédnutelný genderový aspekt. Práce je nepochybně relevantní pro současný český (a 
nejen mediální) kontext, je napsána přehledně, založena na solidnim zpracování sekundární literatury a pečlivě
provedeném kvalitativním i kvantitativním výzkumu zapracovaném do graficky velmi přehledných a názorných
příloh.    

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů 1
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1



3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

1

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Navzdory tomu, trpí práce občasnými významovými zkraty a zjednodušujícími výroky. Za všechny bych uvedla 
odkazy na „zahraničí“ (co to je? Albanie?) ...; „inklinujicí k feminismu“ (s. 13), „přehnané feministické
tendence“(s. 40)?; vévodkyni Kate „media ... chválila“ (s. 83), „matky mohou pod jejich (tj. mediálnim) vlivem 
znejistět ...“ (3), atd. Obavám se, ze diplomantka pracuje též s poněkud zjednodušujícím konceptem samotných  
„medii“ a zejména osobnosti „novinař/i“ (nebylo by od věci odlišit texty psané novináři a novinářkami!), včetně
jeho/jich možnosti určovat výslednou podobu mediálního sdělení, o němz víme, že je výsledkem komplexniho 
působení širokého spektra faktorů (Viz ‚metafora cibule‘ in Maxwell McCombs, Setting the Agenda: The Mass 
Media and Public Opinion, 2013). Jako ostatne v řadě praci obhajovaných na IKSŽ, i tento, jinak velmi 
zodpovedně provedený projekt trpí zásadním zjednodušením a možno říci nepochopením konceptuálního aparátu 
z oblasti genderové teorie, zejména pak z hlediska projektu ústředního konceptu ‚mateřství‘. Je těžko uveřitelné, 
že necelých čtyřicet let po vydáni Kristevy Stabat Mater (Hérethique de l'amour, 1977) se v magisterské práci 
dočteme, že „mateřství je plné otázek.“ (s. 3). Platí i zde to, co jsem uvedla v několika dalších posudcích na 
práce vztahující se k genderové problematice, tj. že v jakémkoli odborném společensko-vědním kontextu by 
taková prohlášení vedla k nedoporučení k obhajobě, ovšem dané ukázky (a kolegyně není sama, kdo takto 
bezelstně operuje s analytickými pojmy mateřství, feminita, maskulinita etc.) jsou dokladem toho, že studenti a 
studentky IKSŽ postrádají alespoň úvod do genderové a feministické kritiky médií, jejích metod a analytického 
konceptuálního aparátu. Nemůžeme tudíž klasifikovat něco, co v kurikulu neposkytujeme.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Závěr práce velmi souvisle shrnuje průběh a výsledky výzkumu, včetně pokusu o zarámování tématu do širších 
souvislostí místního mediálního vývoje. Otázku, kterou jsem si kladla nad četbou práce já, je zda to jsou pouze 
čeští „novináři“ kteří „vnímaji alternativni názory jako hrozbu pro pořádek“ a zda (jak ukázaly počátkem 90. let 
mediální konstrukce samotného pojmu ‚feminismus‘, a později dalšího bezobsažného neologismu ‚harašení‘) to 
není právě většinová česká společnost, která vše ‚neznámé‘ případně ‚jiné‘ vnímá jako ‚hrozbu‘, a zda (jak jsem 
sama navrhla ve svých analýzach dané problematiky, viz “Framing the Difference: ‘Feminism’ and 
‘Plebeianism’, ” in van Leeuwen-Turnovcova, Jirina et al., eds., Mediale Welten in Tschechien nach 1989: 
Genderprojektion und Codes des Plebejismus, Specimina Philogiae Slavicae, Band 142, Munchen: Verlag Otto 
Sagner, 2005, pp. 9-27) právě témata s nepřehlednutelnou genderovou dimenzi nejsou oním ‚lakmusovým 
papírkem‘, který (ne)připravenost společnosti ke změně testuje. 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla klasifikována výborně.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1   
5.2
5.3
5.4

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

výborně –  velmi dobře –  dobře –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!


